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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
jute band, tempex ring, sierspelden - crème, Ø 6 mm, LED 
– theelichtjes, theelichthouder van metaal, vilten decoratie 
delen, steranijs, kaneelstokjes, houten kralen, Washi tape, 
stukje jute koord of wol

Benodigd gereedschap:
schaar, lijmpistool, lijmpatronen, 
bak met water, eventueel een 
handdoek/theedoek, onderlegger, 
eventueel fi guurzaag

Adventskrans uit jute
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Dit jaar is de kerstkrans heel natuurlijk met jute bekleed! Een geweldig 
alternatief voor de traditionele krans van takken. Bovendien is hij door 

het gebruik van LED-waxinelichtjes ook nog geheel veilig.

Leg het jute band in een bak met warm water en laat het weken. Knijp het jute band goed uit. Plaats 
de tempex ring op een onderlegger (eventueel een handdoek eronder leggen omdat het jute nog nat is. 
Zet het begin van het band vast met een sierspeld. (Omdat het jute nog nat is blijft het niet op lijm plak-
ken.) Wikkel de jute om de gehele tempex ring. Overlap steeds minimaal de helft van de vorige ronde 
omdat je anders de tempex ring erdoor ziet schijnen. Knip de band af wanneer je de gehele ring omwik-
keld hebt. Sla het uiteinde een stukje dubbel en zet het met twee sierspelden vast. (Zie afb eelding).

Neem nu 4 theelichthouders. Buig de voetjes zo, zodat deze omhoog staan. Breng nu om de thee-
lichthouders met de Washi tape in goud een sierrand aan (zie afb eelding). Steek met een knutselmes 
rechte sleuven in de tempex ring (meet de afmeting tussen de voetjes van de theelichthouder na) en 
steek de theelichthouders in de sleuven. Laat de krans drogen.
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Nu kun je de krans met de vilten decoratie delen, het steranijs, de kaneelstokjes (met een fi guur-
zaag door midden zagen) en omwikkelen met jute koord, houten kralen en sierspelden versieren. 
Breng tot slot nog rond het aluminium omhulsel van de theelichthouder een mooie sierstrook aan 
met Washi tape aan. Klaar!  


